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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder, 

pelo governo: Vereadora Mônica, nossa Presidente; demais 

vereadores e vereadoras; público que nos assiste pela TVCâmara, 

nas galerias; eu até nem ia utilizar o tempo de liderança, mas resolvi 

falar, Ver. Valter Nagelstein, depois que escutei a sua fala, e 

concordo muito com o Ver. Valter, quando fala das moradias do 

Município de Porto Alegre e das dificuldades. Hoje pela manhã, tive a 

honra de, junto com o prefeito municipal de Porto Alegre, o prefeito 

Marchezan, visitar as pessoas que já saíram da Vila Nazaré, 128 famílias que já estão lá 

no loteamento Bom Fim e para aonde irão mais duzentas e tantas famílias, e mais um 

outro tanto para a região próxima aos Maristas – pessoas que estavam na Vila Nazaré. 

Eu resolvi falar, porque, com a fala do Ver. Valter dizendo da falta de moradias, da falta 

de vontade e que alguns não conseguem ver essa oportunidade, eu quero dizer que 

escutei e acompanhei pelas redes sociais, vereadores do PT e do PSOL, algum tempo 

atrás, lá dentro da Vila Nazaré, dizendo que iam resistir, porque não queriam que as 

pessoas fossem para casas melhores no Bom Fim e próximo ao Marista. Vereadores do 

PT, do PSOL, deputados fizeram reuniões lá dizendo que iam resistir para que as 

pessoas não saíssem da Vila Nazaré.  

Quem conhece a Vila Nazaré sabe as dificuldades daquelas pessoas que moram ainda lá, 

algumas já foram para o Bom Fim, mas a dificuldade e a falta de estrutura que essas 

pessoas têm... Eu não consigo entender como vereadores podem dizer que vão resistir 

para impedir que as pessoas tenham casa digna. Hoje fui, acompanhando a Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, o prefeito, visitar, no Bom Fim, essas pessoas que já tiveram a 

oportunidade de sair da Vila Nazaré. Receberam um cheque de R$ 2 mil para comprar 

móveis novos e receberam uma casa, estão vivendo com dignidade, assim como as 

outras irão posteriormente, assim que terminarem as obras na Marista e na Nazaré. Eu 

não consigo entender por que os vereadores do PT, do PSOL e seus deputados não 

querem que essas pessoas saiam de lá. As únicas pessoas que, até agora, eu ouvi dizer 

que era ruim eles saírem de lá daquelas condições em que viviam são os vereadores e 

deputados do PT e do PSOL e os traficantes, que querem que essas pessoas fiquem lá 

para proteger, porque a polícia tem dificuldade para entrar na Vila Nazaré. Eu não consigo 
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ver outra coisa, espero que nos expliquem por que não querem que essas pessoas saiam 

de lá, porque hoje, no momento em que eu cheguei, que visitei essas famílias numa casa 

nova, quando receberam R$ 2 mil, mudança, e têm a oportunidade de viver, enxerguei em 

cada uma dessas pessoas a felicidade estampada no seu rosto, as pessoas dizendo o 

quanto estavam felizes por estarem morando numa casa. Escutei uma expressão de uma 

senhora que disse: “Eu nem acredito que estou numa casa. Eu, na minha vida, pensei 

que a única casa que eu teria seria a minha casa no céu, e hoje eu tenho uma casa aqui. 

Vivo feliz e com dignidade”. Quando a gente vê a felicidade estampada no rosto dessas 

pessoas, a gente vê o quanto é importante a dignidade das pessoas terem a sua própria 

casa, com infraestrutura, com esgoto, com iluminação, com água quente, com energia 

solar. E aqui há vereadores dizendo que iam resistir para que as pessoas não saíssem 

daquelas condições que tinham. Quero, sim, ouvir os vereadores do PT e do PSOL 

dizerem por que iriam resistir, para as pessoas não saírem da Vila Nazaré. A alegria que 

estava estampada no rosto dessas pessoas não tem preço, Ver. Robaina. Quero, 

também, aproveitar para parabenizar o Sr. Mário, diretor, e o Sr. Emerson, supervisor, e a 

todos que estão diretamente envolvidos para que essas pessoas tenham dignidade, como 

vimos hoje pela manhã, dessas 128 famílias, que irão se somar as outras tantas que 

ainda estão na Vila Nazaré. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


